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So.3.. 

DEN Ngay... 

Hai Dirong, ngày 31 thing 01 n�m 2023 

THÔNG BÁO �ÁP ÚNG 
Chuyen.. ****************"" 

Ltu ho so soTHrCHANH TÓT BA0 QUÄN THUÓC, NGUYÊN LIÆU LÀM THUOC 

Kinh gui: So Y Te Häi Duong 

Ten co so: Phòng Khám �a Khoa Quóc Té Thun An truc thuÙc Công ty cô phân dâu tur 

phát trien y te và giáo duc Thun An. 

Dja chi kho bào quàn: Trong khuôn viên Phòng Khám �a Khoa Quôc Tê Thun An-

Khu dân cu Luu Thuong 1, Phuong HiÇp An, ThË Xä Kinh Môn, Tinh Håi Duong. 

Dien thoai liên hÇ: 0392.102.326/ 0220.3822115 

Email: ytethuanan201 7@gmail.com 

122572 Nguoi liên hÇ: Ph¡m Anh Tuân. Chúc danh: Giám dôc Công ty. 
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Nguoi chju trách nhiÇm chuyên môn: Ph¡m ThË Hà, n�m sinh 1988 

Trinh dÙ chuyên môn: Dugc sù Trung câp, sô CCHN: 111/CCHN-D-SYT-HD ngày 
19/04/2018 do So Y Tê Hài Duong câap. 

OUGN 

Co so chúng tôi �ugc thành lp theo giây phép và quyêt dinh sau: 

-Giáy phép thành lp doanh nghiÇp só 0801225728 d�ng ký lân �âu ngày 01/11/2017. 
Dang ký thay �ôi lân thé 1 ngày 09/11/2019. �äng ký thay �ôi lân thé 2 ngày 
28/12/2020, do SÛ kë ho¡ch vå �âu tu tinh Häi Duong cap. 

- Giay phép ho¡t �Ùng khám chïa bÇnh cça Phòng Khám �a Khoa Quôc T� Thun An 

s6: 122/HD-GPHÐ ngày 31/01/2019 do Soy tê Häi Duong câp. 
-Quyêt dinh (vê viÇc bô sung pham vi ho¡t dÙng chuyên môn) sô 32/QÐ- SYT câp 

ngày 18/01/2023 do Sß Y Tê Häi Duong câp. 
Quyét dinh só 266/QEÐ-SYT 19/04/2019 (vê viÇc Phê duyêt Phòng Khám �a Khoa 

Quoc Te Thu¡n An dç diêu kiÇn ��ngký khám bÇnh, chïa bÇnh ban �âu Båo hiêm y të) 

Co so có hoat dÙng bào quàn thuôc, nguyên liÇu làm thuôc cu thê nhur sau: Båo quan 
thuoc & dieu kiÇn thrÝng (bao gôm c£ thuôc d¡ng phôi hãp chúa duçc chât gày nghien, 
thuôc dang phôi hãp chéra dugc chât huóng thân, thuôc d¡ng phôi hãp chéa tiên chât, 

thuoc thuoc danh måc chât câm st dung trong mÙt sô ngành, linh vrc; không bao gôm: 
thuÑc dÙc, thuóc gây nghiÇn, thuÑc huóng thàn, thuóc tièn chât, thuÑe phóng x�) 

Bào quán vác xin ß diÁu kiÇn nhiÇt �Ùtir +2 �Ù C �¿n +8 �Ù C. 



ntc hiÇn quy dËnh tai luât droc vå Thông tu sô 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 

nam 2018 cça BÙ Y Té quy dinh vÁ Thye hành tôt b£o quán thuôc, nguyên liÇu làm 

nuoc, sau khi tiên hành tå thanh tra và �ánh giá �¡t yêu c�u; co só chung tôi xin thông 
bao dáp úng tiêeu chuân GSP dÑi vÛi ph¡m vi b£o quån thuôc nêu trên. 

Chúng toi xin cam doan thrc hiÇn �ày dç các v�n b£n pháp lut, các quy chê chuyên 
mon dugc có lien quan. 
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